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  :آيت هللا مکارم شيرازي

 ات آب به آسياب دشمن ريختندتعدادي ضدانقالب با اغتشاشات بعد از انتخاب

تعدادي از افراد ضدانقالب در قضايا و اغتشاشات بعد از انتخابات آب : يکي از مراجع عظام تقليد گفت -مشهد 

 .به آسياب دشمن ريختند

 

همايش سراسري روحانيت "آيت هللا العظمي ناصر مکارم شيرازي روز پنجشنبه در ديدار با شرکت کنندگان در 

ضمن افزايش هوشياري در برابر اين سري اقدامات، نبايد عنوان شود که خطر : در مشهد افزود" وو افقهاي ن

  .جدي است و هراس به خود راه دهيم بلکه بايد دست به دست هم داده تا پيروز شويم

 بايستي در اين راستا وظيفه خود را به خوبي تشخيص داده و دشمن شناس باشيم و با شناخت: وي ادامه داد

  .ترفندهاي معاندان و عوامل آنها، از آرمانهاي انقالب و نظام دفاع کنيم

بايد ادبياتمان، ادبيات دوستانه و مودبانه باشد و ضمن خشونت نداشتن در عمل، بهانه به دست دشمنان : او افزود

  .ندهيم

ع رساني و اموا  از قبيل درصد مفاسد از طريق سايتهاي مختلف اطال 09: آيت هللا مکارم شيرازي گفت

  .ماهواره، اينترنت، رايانه، تلفنهاي همراه و غيره گسترش مي يابد لذا بايد با گسترش مفاسد در جامعه مقابله شود

انقالب اسالمي به راحتي به پيروزي نرسيد بلکه با رهبري درايتمندانه امام راحل و حضور : وي ادامه داد

و با دست خالي در برابر رژيم منفور طاغوت پيروز شد، اين امر نشان دهنده گسترده مردم و علماء در صحنه 

آن است که در مقابله با مفاسد هم مي توان با دست خالي ولي با عزم جدي براي دفاع از آرمانهاي انقالب، با 
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  .گسترش مفاسد مقابله کرد

يندگان طالب با مسووالن استاني بسيج با اهداف تعامل و همکاري نما" همايش سراسري روحانيت و افقهاي نو"

هاي اسالمي در جامعه بشري و عوامل توسعه و تقويت بسيج طالب،  طالب، بررسي راهکارهاي گسترش آموزه

نفر برپا شده  099ها و راههاي برخورد با آنها در دهه چهارم انقالب، با شرکت  تبيين رسالت روحانيت و فتنه

 .است


